PROGRAM KINA APOLLO ROŽŇAVA NA JÚN 2017
1. jún od 19:00 ŠTVRTKOVÉ KINO
Jednotka samovrahov
akčný / fantasy / sci-fi / komédia, USA, 2016, 123 min., MP12, 2 €
Réžia: David Ayer
Od režiséra Davida Ayera prichádza nový film Jednotka samovrahov, kde sa v hlavných
úlohách predstavia Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman či Viola Davis.

4. jún od 16.00 RODINNÁ NEDEĽA
Bociany
animovaný / komédia / rodinný, USA, 2016, 87 min., MP, 2 €
Réžia: Nicholas Stoller, Doug Sweetlandll
Bociany nosia deti, alebo aspoň nosievali. Teraz doručujú balíčky celosvetového
obchodného internetového giganta.

8. jún od 19.00 ŠTVRTKOVÉ KINO
Zlatý žobrák - Medzinárodný festival lokálnych televízií
Mamarosh hraný film Srbsko 2013 110 min. MP 12
Réžia: Momčilo Mrdaković
Premietač filmov v strednom veku je horlivým fanatikom filmu a žije celkom spokojne v
spoločnosti svojej matky v Belehrade. Po bombardovaní Srbska vojskami NATO sa z oboch
stávajú utečenci. Po pomerne surrealistickej ceste prichádzajú do New Yorku, kde si
uvedomí, že nemôže viac robiť svoju milovanú prácu. Zatiaľ čo sa spolu s matkou pokúšajú
prežiť, začína sa nový vek digitálneho premietania. Niektoré vyradené projektory mu vnuknú
dobrý nápad. Jeho novou životnou misiou sa stáva cestovanie a prezentovanie magického
čara skutočného kina.
Pred premietaním od 18.00 vystúpenie srbského tria The Ripple

15. jún od 19:00 ŠTVRTKOVÉ KINO
Dánske dievča
dráma / romantický, Dánsko / Nemecko, 2015, 119 min., MP12, 2 €
Réžia: Tom Hooper

Zromantizovaná fikcia dorazila do našich kín a má v umýsle nám sprosredkovať neuveriteľný
milostný príbeh manželskej dvojice. Pútavý životopisný príbeh inšpirovaný denníkmi
belgického maliara, ktorý mal dušu ženy a v nepriliehavej dobe sa pokúsil o transrodovú
operáciu. Herec Eddie Redmayne získal za svoj výkon Zlatý glóbus a Alicia Vikander okrem
neho aj Oscara.

22. jún od 19:00 ŠTVRTKOVÉ KINO
Šialene šťastná
komédia, Taliansko, 2016, 116 min., MP12, 2 €, v pôvodnom znení s titulkami
Réžia: Paolo Virzì
Donatella a Beatrice sú pacientkami v psychiatrickom zariadení v Toskánsku. Ich životné
príbehy sa líšia, avšak šanca utiecť ich spojí.

29. jún od 19:00 ŠTVRTKOVÉ KINO
V zajatí démonov 2
horor / thriller / mysteriózny, USA, 2016, 134 min., MP15, 2 €
Réžia: James Wan
Film nadväzuje na fenomenálny celosvetový úspech filmu V zajatí démonov. Tentokrát
manželský pár odcestuje do severného Londýna vyšetrovať jeden z najhrôzostrašnejších
prípadov paranormálnych aktivít.
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